Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Γραφείο Προζδρου Οικονομικισ Επιτροπισ
Σαχ. Δ/νςθ: ΝΕΟ Πατρών-Ακθνών 32
264 41 Πάτρα
Πλθροφορίεσ: Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
Σθλζφωνο: 2613 613517-8
ΠΡΟ:
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.06.10 11:54:35
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ3ΠΣ7Λ6-ΩΑΣ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 10 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 151720/949

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και
Ιονίων Νιςων
Δ/νςθ Διοίκθςθσ
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 28
Για ζλεγχο νομιμότθτασ
Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςωπικοφ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 685/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 151648/3714/04-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςωπικοφ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 685/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ πρόςλθψθσ ζκτακτου προςωπικοφ δίμθνθσ απαςχόλθςθσ για τθν
αντιμετϊπιςθ εποχιακϊν και πρόςκαιρων αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Ηλείασ», για
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 32/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 9θ Ιουνίου 2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 14.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 152302/953/04-06-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 685/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 3ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
πρόςλθψθσ ζκτακτου προςωπικοφ δίμθνθσ απαςχόλθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ εποχιακϊν και
πρόςκαιρων αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Ηλείασ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 151648/3714/04-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςωπικοφ, θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/2010), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ *υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ Γεν. Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016)+, όπωσ
ιςχφει.
3. Σθν παρ. 8 του άρκρου 103 του υντάγματοσ που απαγορεφεται θ με νόμο μονιμοποίθςθ ι μετατροπι των
ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ι ςυμβάςεων ζργου ςε αορίςτου χρόνου.
4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 20-21 του ν.2190/1994, όπωσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν μεταγενζςτερα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 20 §4 του Ν.2738/1999 κακϊσ και τθσ όμοιασ του άρκρου 6 § 5 του ν.3146/2003.
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ/30-10-2019) ςφμφωνα με τισ οποίεσ από τθν
προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΠΤ 33/2006 εξαιροφνται οι προςλιψεισ ζκτακτου προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ
κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ
διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ.
6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
7. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.410/1988 (Κεφ. Γ’) «Κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, που αφοροφν το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου του Δθμοςίου, των ΟΣΑ και
λοιπϊν ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 191/τ.Α’/30-8-1988), όπωσ ιςχφει.
8. Σθν υπ’ αρικ. 38/1999 απόφαςθ τθσ Μείηονοσ Ολομζλειασ του Α..Ε.Π. με τθν οποία δίνεται ερμθνεία των
διατάξεων του άρκρου 20 του ν.2738/1999.
9. Σο υπ’ αρικ. οικ. 23440/12-06-2012 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν.
10.Σο υπ’ αρικ. 8412/27-2-2006 ζγγραφο του Α..Ε.Π.
11.Σθν υπ’ αρικ. 217911/3717/1-9-2020 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ (ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
12.Σθν υπ’ αρικ. 249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
13.Σθν υπ’ αρικ. 186/22-12-2020 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με τθν Ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8). Θ Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1ΦΨΤΗ) απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
14.Σο αρικ.πρωτ.οικ.66548/1181/12-3-2021 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων με το οποίο κατακζτει
αίτθμα για τθν πρόςλθψθ ζξι (6) ατόμων με ςφμβαςθ εργαςίασ διάρκειασ δυο (2) μθνϊν για τθν κάλυψθ
εποχιακϊν αναγκϊν τθσ με ζναρξθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςισ τουσ.
15.Σο γεγονόσ ότι για τθν ωσ άνω πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ προκαλείται δαπάνθ που κα βαρφνει τον
προχπολογιςμό τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ/ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2021.
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16.Σο αρικ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/67200/1825/22-03-2021 αίτθμά μασ προσ τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ
Δθμοςιονομικοφ ελζγχου για χοριγθςθ βεβαίωςθσ φπαρξθσ πίςτωςθσ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ
2021.
17.Σθν αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/80716/4749/01-06-2021 βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό ζτουσ
2021 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ / ΠΔΕ.
18.Σισ εποχικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ.
Ειςθγοφμαςτε
τθν ζγκριςθ πρόςλθψθσ ζξι (6) ατόμων με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου για χρονικό
διάςτθμα δυο (2) μθνϊν, προκειμζνου να καλυφκοφν οι αυξθμζνεσ εποχικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ τθσ
Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ και ςυγκεκριμζνα:
 δφο (2) χειριςτζσ μθχανθμάτων ζργου, ειδικότθτασ 1 για τα Μ.Ε 1.3 (τςάπεσ αλυςότροχεσ και λαςτιχοφόρεσ
όλων των τφπων ωσ και τα ςφνκετα μθχανιματα τφπου JCB κλπ (ΠΔ 113/2012) ι ομάδεσ Βϋ, Δϋ τάξθσ ςφμφωνα με
το ΠΔ 31/1990) και
 τζςςερισ (4) ανειδίκευτουσ εργάτεσ
Οι ωσ άνω προςλιψεισ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ του άρκρου 20 κα του άρκρου 14 του ν. 2190/1994.
Από τθν απόφαςθ αυτι προκαλείται δαπάνθ για τθν κάλυψθ τθσ μιςκοδοςίασ του ωσ άνω προςωπικοφ,
ςυνολικοφ φψουσ δζκα τεςςάρων χιλιάδων (14.000,00€) θ οποία κα βαρφνει τουσ κάτωκι κωδικοφσ του
εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ ωσ εξισ:
 ΚΑΕ 0342.01.0001 «Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ ΙΔΟΧ» κατά 11.000,00€ και
 ΚΑΕ 0351.01.0001 «Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ» κατά 3000,00€

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
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 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 151648/3714/04-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προςωπικοφ.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν πρόςλθψθ ζξι (6) ατόμων με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου για
χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, προκειμζνου να καλυφκοφν οι αυξθμζνεσ εποχικζσ υπθρεςιακζσ
ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ και ςυγκεκριμζνα:
 δφο (2) χειριςτζσ μθχανθμάτων ζργου, ειδικότθτασ 1 για τα Μ.Ε 1.3 (τςάπεσ αλυςότροχεσ και
λαςτιχοφόρεσ όλων των τφπων ωσ και τα ςφνκετα μθχανιματα τφπου JCB κ.λ.π. (ΠΔ 113/2012) ι
ομάδεσ Βϋ, Δϋ τάξθσ ςφμφωνα με το ΠΔ 31/1990 και
 τζςςερισ (4) ανειδίκευτουσ εργάτεσ

Οι ωσ άνω προςλιψεισ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται από
τισ διατάξεισ του άρκρου 20 κα του άρκρου 14 του ν. 2190/1994.
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Από τθν πρόςλθψθ προκαλείται δαπάνθ για τθν κάλυψθ τθσ μιςκοδοςίασ του ωσ άνω προςωπικοφ,
ςυνολικοφ φψουσ δζκα τεςςάρων χιλιάδων (14.000,00€), θ οποία κα βαρφνει τουσ κάτωκι κωδικοφσ
του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ, ωσ εξισ:


ΚΑΕ 0342.01.0001 «Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ ΙΔΟΧ» κατά 11.000,00€ και



ΚΑΕ 0351.01.0001 «Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ» κατά 3.000,00€.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ, ψιφιςε
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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